
PROGRAMUL:
Erasmus+
DURATA PROIECTULUI: 
01/10/2020 – 31/03/2023
BUGETUL PROIECTULUI: 
224.095,00 €
PARTENERI:
• Camara Commercio 

Italiana para Espana 
(Spania)

• DomSpain Consulting SL 
(Spania)

• G.G. Eurosuccess 
Consulting Limited 
(Cipru)

• p-consulting.gr (Grecia)
• Cooperation Bancaire 

pour l`Europe – CBE 
(Belgia)

• Zadar County Rural 
Development Agency – 
AGRRA (Croația)

• Bucovina Institute 
(România)

Obiectivul principal al proiectului este de a oferi sprijin și orientare adecvată femeilor 
din medii defavorizate (care locuiesc în mediul rural, au dificultăți economice, sunt 
mame singure, etc.), care doresc să înființeze o COMPANIE CULTURALĂ/ CREATIVĂ, 
precum și celor care aspiră sau noii antreprenori în acest domeniu și adulților în 
general.

CE REZULTATE VOR FI OBȚINUTE PE 
PARCURSUL PROIECTULUI?
• Harta interactivă a întreprinderilor 

culturale și creative din Europa: 
crearea unei platforme educaționale 
online cu o bază de date cu legi, reguli 
și bune practici pentru întreprinderile 
culturale din interiorul UE;

• Instrument TIC pentru evaluarea 
afacerilor (culturale);

• Instrument de autoevaluare a 
aptitudinilor sociale;

• Curs online adresat femeilor: 
aspirante sau noilor femei de afaceri.

SE AȘTEAPTĂ CA PROIECTUL SĂ 
CONTRIBUIE LA:
• Creșterea inițiativei și a simțului 

de conducere între femeile din 
grupurile defavorizate;

• O mai bună înțelegere a 
diversității culturale și a conferi 
o mai mare valoare moștenirii 
culturale europene;

• O varietate largă de oportunități 
în training-uri inovatoare și 
de calitate care asigură un 
plus de valoare în sprijinirea și 
dezvoltarea întreprinderilor și 
industriilor culturale



Contactează-ne:

Adresele noastre de e-mail sunt:

infoeudesk@italcamara-es.com
luca.trovato@italcamara-es.com

Pentru mai multe informații ne poți 
urmări pe Facebook!

facebook.com/
FemaleEntrepreneurProject

FEMALE ENTREPRENEUR
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ANTREPRENOR:
Reinventează-ți latura 
profesională prin cultură

Numărul proiectului:
2020-1-ES01-KA204081956

Conținutul prezentului material reprezintă 
viziunea și responsabilitatea exclusivă a 
autorului; acesta nu reflectă în vreun fel, 
viziunea Comisiei Europene sau a oricărui alt 
organism al Uniunii Europene.
Comisia Europeană și Agenția nu pot fi 
considerate responsabile pentru orice 
întrebuințare a informației conținute în acest 
material.

https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://www.femalentrepreneur.eu/ro
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